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 עליון לצביעה מהירה
 

 

  :קוד מוצר
xxx-737 

 
 : תיאור המוצר

 .המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד, מהיר ייבוש, צבע עליון מבריק

 

  :מיוחדות תכונות
 .מאפשר תהליך צביעה בזמן קצר. צבע בעל ייבוש מהיר במיוחד  -
 .פיסת אבק ולכלוך ומעניק מראה נאההייבוש המהיר מונע ת  -
 . רולר והברשה, מתאים יישום בהתזה  -
  .מינימום נזילות וטפטופים  -

 

  :שימושים
 . משמש כצבע עליון מעל יסוד לצביעה מהירה  -
  .מתאים לצביעה בתהליך מהיר וחסכוני כאשר יש צורך לשנע את חלקי המתכת במהירות  -
 .מיועד לצביעת חלקי פלדה וקונסטרוקציות בסביבה עירונית ותעשייתית קלה  -

 

   :נתונים טכניים

 פ דרישה"ע, RALלוח גווני  :גוון

 (מבריק) 5%±65  :766 -ברק ב

 77 ± 2: ים בנפחאחוז מוצק

 מיקרון 35-66 :עובי פילם יבש לשכבה

 7.7-22 (:ר לליטר"מ* )הכושר כיסוי מחושב לשכב

 21מדלל : להברשה/ 2-32מדלל  :להתזה: מדלל מומלץ

לקבלת ברק . שעות ואילך 27 -שעות או מ 2-7: זמן המתנה בין שכבות| דקות  36**: זמן ייבוש למגע :זמני ייבוש
 שעות 22: פיזמן ייבוש סו|  שעות 5לאחר , "עליון לצביעה מהירה" מקסימאלי של הצבע העליון יש לצבוע בצבע

 חודשים 27 :חיי מדף

 

 : הכנת השטח ומערכת הצבע
 ל לא"הנ וההכנהבמידה . מקרון לפחות 76ולרמת חספוס של , Sa-2.5י גרגרים לדרגה "חספוס המתכת ע

כמו כן יש  לפחותSt -2מתאפשרת יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות לדרגה 
 .להסיר שומנים וכל חומר זר

  :מערכת הצבע

שכבות עליון  2-2-שכבות יסוד לצביעה מהירה ו 2לקבלת תהליך צביעה מהיר במיוחד מומלץ ליישם על  :יסוד
 .ניתן ליישם כצבע עליון על כל צבעי היסוד הסינתטיים של טמבור. לצביעה מהירה
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 עליון לצביעה מהירה
 

 

 : שיטת הצביעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :מדלל לניקוי
  .21או מדלל  2-32מדלל 

 

 :הערות בקשר לצביעה
 .לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה

 

 : אמצעי זהירות
יש לקרוא את הוראות . גהות ואיכות הסביבה בישראל, יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות

-3166713: 'ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טלאותו , הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות
 . וכן על גבי תווית המוצר 67

יש . בהתזה אין לשאוף את האדים. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. לא למאכל. הרחק מאש וניצוצות
 .ראה גיליון בטיחות, להשתמש באמצעי מיגון מתאימים

 

 : ליותהערות כל
הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם . הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים

השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על . או לשנותם ללא הודעה מוקדמת/ו
 . הוראות השימוש

מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע  על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן
 .  כראוי ומתאימים ליישום המוצר ותשתיתו הוכנו

 *7766: למוקד המומחים של טמבורלמידע נוסף אנא התקשרו 

 מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר , אופן הצביעה, פני השטח: הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כושר*
 . מכושר הכיסוי המחושב 65% -וא כיחים שהבדרך כלל מנ. באתר  

 .לחות יחסית 75%ו  C 256-ב**

 
 
 

אחוז דילול  מדלל קוטר הנחיר 'לחץ אטמ אופן הצביעה
 בנפח

 26-25%  21מדלל    גלילה/הברשה

 26% -עד 2-32  3-7 התזה רגילה

 5%-עד 2-32 25-22" 3-7 התזת איירלס


